
Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
úřad městského obvodu 

 

Zadávací 
 podmínky 

 

Zadávací podmínky pro zpracování nabídky 
na službu pro zadání veřejné zakázky v pásmu B (dle SME 2011 – 04) 
 

I. Zadavatel zakázky malého rozsahu 
 

Název:  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Sídlo:  Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava 

IČ:  00845451    DIČ:   CZ00845451 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  Číslo účtu: 923761/0100 

 

II. Předmět plnění zakázky 

„Zpracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí – bytových a nebytových jednotek, domů 
a pozemků dle ceny administrativní určené podle cenových přepisů platných ke dni ocenění a ceny 
v místě a čase obvyklé (tržní) včetně DPH (v případě plátce)“. 

 

III. Místo, lhůta a finanční objem plnění  

Místo plnění 

Nemovitý majetek statutárního města Ostravy svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

Lhůta plnění 

Od: 1. 4. 2012    Do: 31. 12. 2013 

Finanční objem plnění 

Předpokládaná cena veřejné zakázky za dané období činí 310 000,- Kč včetně DPH a bude 
rozdělena mezi dva vybrané znalce s limitem plnění do 155 000,- Kč pro dané období  

 

IV. Požadavky zadavatele na nabídku  

Prokázání kvalifikačních předpokladů  

Uchazeč prokáže svou kvalifikaci předložením následujících dokumentů v listinné podobě:  

a) předložení dokladu o rozhodnutí krajského soudu o jmenování soudním znalcem  

b) další doklady o vzdělávání potřebném k výkonu znalecké činnosti 
 
Povinné součásti nabídky 

a) čestné prohlášení o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu zadávacího řízení, 
podepsané oprávněnou osobou 

b) splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsané oprávněnou osobou (příloha č. 1) 

c) praxe v oboru oceňování obytných domů včetně souvisejících pozemků, bytových 
a nebytových jednotek včetně souvisejících pozemků, jejichž vlastnictví je převáděno 
dle zákona č. 72/1994, oceňování nezastavěných pozemků a nebytových domů, praxe 
ve zpracování „Prohlášení vlastníka“ 

d) podepsaný návrh smlouvy včetně doplnění odměn za zpracování znaleckého posudku 
(příloha č. 2) 
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V. Nabídková cena, obchodní a platební podmínky 

1. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady (včetně 
cestovného, zdůvodnitelného přizvání konzultanta). Nabídková cena bude cena za zpracování 
znaleckého posudku na úrovní ceny administrativní určená podle cenových přepisů platných 
ke dni ocenění a ceny v místě a čase obvyklé. 

2. Uchazeči vloží nabídkovou cenu v Kč včetně DPH v tomto členění: 

− cena za ocenění jednotlivé bytové nebo nebytové jednotky a podílu na společných částech 
domu a pozemku se zjišťováním její výměry; 

− cena za ocenění bytové nebo nebytové jednotky a podílu na společných částech domu 
a pozemku, kde nebude prováděno zjišťování výměry jednotek, ale jako podkladu 
pro zpracování znaleckého posudku bude použito již zpracované „Prohlášení vlastníka“ 
s výměrami jednotlivých jednotek předložené objednatelem; 

− cena za ocenění jednotlivého domu prodávaného jako celek včetně pozemku; 

− cena za ocenění samostatného pozemku, tj pozemku nespadajícího jako podíl pozemku 
pro bytovou nebo nebytovou jednotku nebo domu prodávaného jako celek; 

− cena za aktualizaci již zpracovaného znaleckého posudku; 

− cena za zjištění výše nájemného z nemovitostí v místě a čase obvyklé;  

Zároveň uchazeči předloží i lhůty na zpracování znaleckého posudku. 

3. Znalec je oprávněn fakturovat odměnu nejdříve po předání znaleckých posudků objednateli.  

4. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

5. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez nichž je faktura neplatná a objednatel 
je oprávněn ji zhotoviteli vrátit k opravě či doplnění. V tomto případě lhůta k zaplacení neběží 
a nová lhůta začne běžet dnem doručení opravené či doplněné faktury. 

 

VI. Lhůta a způsob podání nabídky 

Lhůta podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem 16. 2. 2012, končí dnem 27. 2. 2012 
v 16.00 hodin. Po tomto termínu se nabídky nepřijímají. 

 

Způsob podání nabídky 

Uchazeči odevzdají kompletní požadované doklady a nabídkovou cenou v uzavřené obálce 
označené v levém horním rohu nápisem „Výběr soudního znalce“ NEOTVÍRAT  

poštou na adresu: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 Prokešovo náměstí 8 

 729 29 Ostrava 

nebo osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (č. dv. 142) 
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VII. Způsob hodnocení nabídek  

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kriterií odpovídajícím požadavkům na zpracování 
nabídky, a to: 

− závažnost kritéria 20% - cena za ocenění jednotlivé bytové nebo nebytové jednotky a podílu 
na společných částech domu a pozemku se zjišťováním její výměry; 

− závažnost kritéria  20% - cena za ocenění bytové nebo a nebytové jednotky a podílu 
na společných částech domu a pozemku, kde nebude prováděno zjišťování výměry jednotek, 
ale jako podkladu pro zpracování znaleckého posudku bude použito již zpracované 
„Prohlášení vlastníka“ s výměrami jednotlivých jednotek předložené objednatelem; 

− závažnost kritéria 20% - cena za ocenění jednotlivého domu prodávaného jako celek včetně 
pozemku;  

− závažnost kritéria 20% - cena za ocenění samostatného pozemku, tj pozemku nespadajícího 
jako podíl pozemku pro bytovou nebo nebytovou jednotku nebo domu prodávaného jaké 
celek;  

− závažnost kritéria 10% - cena za aktualizaci již zpracovaného znaleckého posudku;  

− závažnost kritéria 10% - cena za zjištění výše nájemného z nemovitostí v místě a čase 
obvyklé  

Výběrové řízení bude probíhat bez účasti uchazečů. Neúplná nabídka nebo nabídka, u níž nebudou 
prokázány kvalifikační předpoklady, může být zadavatelem z dalšího hodnocení vyřazena. 
Zadavatel připouští hodnocení v případě podání jediné nabídky. 

 

VIII. Další podmínky  

− nabídka musí být zpracována a předložena podle těchto zadávacích podmínek 
− nabídky, které budou s tímto v rozporu, mohou být z výběrového řízení vyřazeny 
− každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, pokud uchazeč podá více nabídek 

samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky 
− zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit veřejnou zakázku 

kdykoliv v jejím průběhu až do uzavření smlouvy, a to bez udání důvodů, a neuzavřít 
smlouvu s žádným uchazečem 

− nabídky nebudou po ukončení výběrového řízení uchazečům vráceny a budou ponechány 
jako doklad o provedeném výběrovém řízení 

− zadavatel je oprávněn změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání 
nabídky 

− žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním 
nabídky 

− zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval 
v rámci zadávacího řízení. 

 
 
 
Ing. Ivona Vaňková 
vedoucí odboru majetkového 


